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H O T Ă R Â R E  
privind acceptarea donației propuse de Muzeul Național al Agriculturii în favoarea 
Județului Ialomița a bunurilor imobile cuprinse în cadrul ”Fermei agricole Perieți” 

 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 27923/2021 - N  din 19.11.2021 al Președintelui 
Consiliului Județean Ialomița; 

- Adresa nr. 168 din 04.02.2021 a Muzeului Național al Agriculturii, 
Examinând: 
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Muzeului Național al Agriculturii nr. 2 

din 19.10.2021 privind donarea bunurilor imobile cuprinse în cadrul ”Fermei agricole 
Perieți”; 

- Raportul de specialitate nr. 27974/2021 - V din 19.11.2021 al Direcției Achiziții și 
Patrimoniu; 

- Avizul nr. 28322/2021 - T din 23.11.2021 al Comisiei juridice, de  disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 

- Avizul nr. 28405/2021 - R din 24.11.2021  al Comisiei economică – financiară și 
agricultura; 

- Avizul nr. 28220/2021 - B din 23.11.2021 al Comisiei pentru învățământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe;  

- Avizul nr. 28206/2021 - Z din 23.11.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 863 lit. c) și art. 1011 – art. 1019 din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederilor art. 291 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului                 

nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului                           

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se acceptă donația propusă de Muzeul Național al Agriculturii, cu sediul în 
Municipiul Slobozia, B-dul Matei Basarab nr. 10, în calitate de donator, în favoarea 
Județului Ialomița, în calitate de donatar, a bunurilor imobile cuprinse în cadrul ”Fermei 
agricole Perieți”, monument istoric, situat în comuna Perieți, str. Ialomiței nr. 46, județul 
Ialomița, cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0 
 

 

 
Art. 2 Cheltuielile aferente transferului de proprietate prin donație se suportă de 

donatar din bugetul județului Ialomița. 
 
Art. 3 Se aprobă includerea imobilelor identificate la art. 1 în domeniul public al 

județului Ialomița și completarea în mod corespunzător a Inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al județului, după încheierea în formă autentică a contractului 
de donație. 

 

Art. 4 Se împuternicește președintele Consiliului Județean Ialomița să semneze 
contractul de donație a bunului care face obiectul donației și a documentelor necesare 
tranzacției. 

 
Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului General al Județului 

Ialomița, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 
Județean Ialomița  și Muzeului Național al Agriculturii, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Județean Ialomița, secțiunea Monitorul Oficial al Județului. 

 

 

                            PREŞEDINTE         
                          MARIAN PAVEL                      Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                                      Secretarul general judeţului Ialomiţa  
                                                      Adrian Robert IONESCU 
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